
Druk Nr rxO I20 16 
Projekt z dniang grudnia 2016 r. 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

w sprawie okreilenia termin6w i sposobu ustalania zaliczkowych wptat nadwyiki 
irodk6w obrotowych dokonywanych przez L6dzki ZaHad Uslug Komunalnych oraz 

sposobu i termin6w rocznych rozliczen i dokonywania wplat do budietu rniasta Lodzi. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1597) i art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 201 6 r. poz. 1870), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

§ 1. 1. OkreSla siq terminy i spos6b ustalania zaliczkowych wplat nadwyzki Srodkbw 
obrotowych dokonywanych przez L6dzki Zaklad Ushg Komunalnych do budzetu miasta 
Lodzi oraz spos6b i terminy rocznych rozliczen i dokonywania wplat do budzetu Miasta 
Lodzi: 
1) zaliczkowe wplaty do budzetu miasta Lodzi nadwyzki Srodkbw obrotowych Mdzkiego 

Zakladu Ushg Komunalnych za okres od I do I11 kwartalu przekazywane sq do budzetu 
miasta Lodzi kwartalnie w terminie 20 dni po zakonczeniu kwartah, a za IV kwartal 
w terminie do dnia 20 grudnia roku budzetowego; 

2) zaliczkowe wplaty do budzetu miasta Lodzi planowanych nadwyzek Srodk6w obrotowych 
za pienvsze trzy kwartaly dokonuje siq w takim stosunku procentowym do faktycznie 
osiqgniqtych przychodow, w jakim pozostaje roczna planowana wplata do rocznych 
planowanych przychod6w; wplatq zaliczkowq za IV kwartal ustala siq w wysokoSci 
wplaty za I11 kwartal; 

3) w terminie 20 dni od dnia zlozenia rocznego sprawozdania finansowego L6dzki Zaklad 
Uslug Komunalnych wplaca do budzetu miasta Lodzi romicq miqdzy faktycznym 
a planowanych stanem Srodkbw obrotowych na koniec roku; 

4) w przypadku gdy zaliczkowe wplaty zostanq przekazane w kwotach wyzszych niz nalezne, 
nadplacone wplaty zaliczkowe podlegajq zaliczeniu na poczet wplat roku nastqpnego lub 
podlegajq zwrotowi z budzetu miasta Lodzi w przypadku zlozenia wniosku o ich zwrot. 

2. Terminy i spos6b ustalania zaliczkowych wplat, rocznych rozliczen i dokonywania 
wplat, o kt6rych mowa w ust. 1 majq zastosowanie po raz pienvszy do rozliczenia faktycznej 
nadwyzki Srodk6w obrotowych za 201 6 r. 

2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Yroj ektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

Tomasz KACPRZAK 



Uzasadnienie 

do projektu uchwaly Rady Miejskiej w todzi w sprawie okreilenia termin6w i sposobu 
ustalania zaliczkowych wplat nadwyiki irodk6w obrotowych dokonywanych przez t6dzki 

Zaklad Uslug Komunalnych w todzi oraz sposobu i termin6w rocznych rozliczen i 
dokonywania wplat do budietu miasta todzi. 

W zwiqzku z koniecznobiq rozliczenia Lodzkiego Zakladu Uslug Komunalnych bqdqcego 
samorzqdowym zakladem budzetowym przewidywanej nadwyzki Srodkow obrotowych za 2016 r. 
niezbqdne jest podj qcie uchwaly reguluj qcej spos6b oraz termin j ej rozliczenia. 

Zgodnie z treSciq art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
samorzqdowy zaklad budzetowy wplaca do budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego nadwyzkq 
Srocikow obrotowych, ustalonq na koniec okresu sprawozdawczego. JednoczeSnie w ustawie 
o finansach publicznych zapisano delegacjq dla organu stanowiqcego dotyczqcq terminow i sposobu 
ustalania zaliczkowych wplat nadwyzki Srodkow obrotowych dokonywanych przez samorzqdowy 
zaklad budzetowy do budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego oraz sposob i terminy rocznych 
rozliczen i dokonywania wplat do budzetu okreSla organ stanowiqcy jednostki sarnorzqdu 
terytorialnego. 

Projekt uchwaly okreSla kwartalne terminy i sposob ustalania zaliczkowych wplat nadwyzki 
Srodkow obrotowych dokonywanych przez t6dzki Zaklad Ushg Komunalnych do budzetu miasta 
todzi oraz sposob i termin rocznych rozliczen faktycznej nadwyzki Srodkow obrotowych 
i dokonywania wplat do budzetu miasta Lodzi. 


